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T A M M I K U U  2 0 1 7  

 Naisevankelistat rohkeita 
ilosanoman todistajia

Yllä olevassa kuvassa on Boron kuusi nais-
evankelistaa. Sain juuri heiltä rohkaisevan 
raportin siitä, miten heidän työnsä etenee. 
He ovat johdattaneet uskoon 5 kk. aikana 
yhteensä 42 musliminaista. Kuva vasemmal-
ta: “Kanadan” evankelista Aijane, “Suolah-
den" evankelista Roba, “Kälviän” evankelis-
ta Buta, Fidan tukema Derartu. Toinen oi-
kealta on uusi evankelista, joka odottaa 
kannatusta. Äärimmäinen oikella, Debese 
“Vancouverin” evankelista. Ilman vaikeuk-
sia tämä ei ole tapahtunut. Pieksämistä, 
uhkailua ja häirintää on ollut mukana.

Borossa tapahtuu…
Tammikuun viimeisen viikonlopun pi-
dimme seminaaria Boron uusille usko-
ville ja evankelistoille. Mahtavia uutisia: 
Yhteensä viimeisen viiden kuukauden 
aikana on tullut uskoon, tai uudistunut 
yhteensä 449 ihmistä 23:n evankelistan 
työalueilla. Oli yllättävää, että tuossa 
luvussa oli paljon niitä, jotka ovat olleet 
luopioina, osa jo pitkään. He ovat aika-
naan tulleet uskoon eri kristillisissä pii-
reissä, mutta kova painostus muslimien 
taholta on saanut heidät luopumaan. 
Nyt he ovat tulleet uskoon uudelleen ja 
evankelistat lupaavat pitää heistä huol-
ta ja rohkaista heitä seurakunnissaan 
ottamaan vastuuta seurakuntien eri toi-
minnoissa. 
Kastejuhlia siellä on tiedossa lähiaikoi-
na ja näkymme 5-50-5000 etenee hyvin.

 Tapasin Borossa hiljattain  uskoontul-
leen muslimipapan. Kerroin hänestä 
aikaisemmin uutiskirjeessämme. Hän 
tuli uskoon, kun Jumala paransi hänen 
vakavasti sairaan lapsensa. Koko hänen 
perhekuntansa, 40 ihmistä,  tuli samal-
la kertaa uskoon ja alueen evankelistal-
la on nyt tarve kirkon rakentamiseen!

            Rukous -  ja  ki itosaiheetRukousaiheena: Boron evankelistojen turvallisuus. Sain juuri raportteja sieltä, et-
tä vainot ovat lisääntyneet kun ihmisiä tulee niin paljon uskoon. Toinen, edelleen 
ajankohtainen on se, että saisimme                                                                    kannatuksen nyt yhdelle naisevan-                                                                         kelistalle ja kuudelle nuorelle mie-                                                                             
helle, jotka ovat valmiina kentälle.
Kiitosaiheet: Uusi Boron iso kirkko                                                                                         
on valmis!  Kiitosaihe on myös 4                                                                                
hevosta johtaville evankelistoille.                                                                                      
Työ etenee nyt vauhdilla! Edelleen                                                                      kiitosaiheena on varjelus matkoilla                                                                                 
niin Samilla puskassa kuin Päivillä                                                                                  
Ugandassa.

EVANKELISTOJEN HEVOSET
Kälviän, Haapaveden ja erään yksityi-
sen lahjoittajan avustuksella on Boron 
alueen 4:lle evankelistalle hankittu he-
voset. Hevoset ovat puoliverisiä, osit-
tain arabialaista sukua. Koostaan huoli-
matta ne voivat kantaa kaksi ihmistä 
korkeillekin vuorille. Tämä on selvästi 
lisännyt evankelistojen työtahtia. Esim. 
alla oleva veli johdatti uskoon 40 ih-
mistä 5:n viimeisen kuukauden aikana.



28.1.2017 KASTEJUHLA LANGANO- järvellä. 71 kastettiin. 
Riemua ja juhlintaa riitti järven rannassa. Alla: Pastori Abera 
ja johtavia veljiä neuvottelemassa kastettavien koulutuksesta.

KUVAKOOSTE  TAMMIKUU 

Tällä evankelistalla on syytä hymyyn, kun hänen oma, 16 v. tyttärensä, meni kasteel-
le. Ja iloa lisää myös se, että                   hänen seurakuntansa kasvoi jälleen monilla 
uusilla jäsenillä. Ei ole yh-                       tään harvinaista, että pieni kyläkirkko tup-
laantuu jäsenmäärältään,                         kun kastejuhlat ovat ohi. Kiitos Jumalalle!

Puskapapin kengät kasterannassa! 
Hienojakoinen, vulkaaninen pöly 

menee sukkienkin läpi! 

YLIOPISTO-OPISKELIJAT BOROSSA. Iloinen yllä-
tys oli se, että Boroon oli tullut Awassalta opiskelijoita 
auttamaan evankelioinnissa lähialueiden kylillä. Insinöö-
riksi, biologiksi, lääkäriksi ja opettajiksi opiskelevat us-
kovat nuoret uhraavat loma-aikansa Jumalan valtakunnan 
työhön, 16 nuorta ja innokasta opiskelijaa kertovat 
rohkeasti ihmisille ilosanomaa Jeesuksesta.


